
Protokół Nr 3 

z wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w dniu 23 lutego 2015 r. 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 7/7 członków 

komisji. W posiedzeniu udział wzięli: N. Koston – burmistrz, R. Kupke – przewodniczący rady, 

wszyscy dyrektorzy wizytowanych placówek oświatowych oraz P. Dreja – insp. UMiG.   

Komisja posiedzenie rozpoczęła od wizytacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Kolonowskiem. Członków komisji przywitała dyrektor – p. E. Cieśla. Przewodnicząca Komisji 

Oświaty i Spraw Społecznych przywitała obecnych, przedstawiła porządek posiedzenia. 

Pani E. Cieśla – dyrektor PSP przedstawiła członkom komisji informacje dotyczące wielkości 

szkoły. Szkoła podstawowa liczy 125 uczniów, siedem oddziałów. Powierzchnia szkoły wynosi 

1431 m², zaś powierzchnia hali sportowej wynosi 2313 m². Ogrzanie hali stanowi 43% kosztów 

całkowitych. Łączny koszt ogrzania hali i szkoły stanowi 70% kosztów. Prosi o zwrócenie 

uwagi na budynek szkoły, który składa się z trzech skrzydeł. Wszystko ma ok. 20 lat. Występują 

pewne usterki, które są usuwane na bieżąco. Szkoła posiada dużo pomocy dydaktycznych. 

Warunki są dobre jeżeli chodzi o wyposażenie również z uwagi na fakt, iż bierzemy udział w 

programie e-szkoła. Szkoła realizowała również inne projekty. W bieżącym roku szkoła 

przystąpiła do projektu sportowego, gdzie udało się pozyskać sprzęt za 10.000 zł. Rok  rocznie 

szkoła szuka sponsorów, zdobyte środki są przeznaczone na różnego rodzaju wyjazdy. Na dzień 

dzisiejszy jest potrzeba wymiany opraw świetlówek, gdyż nie spełniają norm, jest zbyt ciemno. 

Obecne lampy stanowią zagrożenie, gdyż były przypadki że spadły. Również należy 

przewidzieć częściowe malowanie klas. Ma wstępny kosztorys wymiany lamp na kwotę 11.800 

zł, który obejmuje klasy – 64 lampy, korytarze – 19 lamp, pokój nauczycielski – 8 lamp. 

Burmistrz – współpracuje z firmą w Ozimku, która doradza nam w sprawie oświetlenia. Nie 

ma sensu wymiana obecnych lamp, trzeba przejść na oświetlenie ledowe. Problemem nie jest 

finansowanie zadania lecz zasadność. Należałoby wykonać audyt i sprawdzić efektywność 

zastosowania lamp ledowych. Jeżeli chodzi o ogrzewanie to planuje zastosowanie innych 

źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. Od 2018 r. wszystkie instytucje publiczne 

winny być na „0” jeżeli chodzi o emisje. Środki na te zadania można zdobyć w ramach 

projektów. 

Pani E. Cieśla – składa wniosek, aby wykonać wymianę oświetlenia. Posiada ofertę lecz 

oczywiście można to wykonać w innej formie. Jest to wydatek powyżej 10.000 zł, nie 

wspomina o drobnych naprawach. Ma uwagi dotyczące korzystania z hali. Z hali sportowej 

korzystają różne organizacje, w tym kluby sportowe na różnych zasadach. Jakie są środki z 

wynajmu hali nie wie, gdyż wpływają do gminy. 

Pan M. Czupała – halą sportowa należy zająć się odrębnie. Może halę sportową przekazać 

BICeK. 

Pani E. Cieśla – z posiłku w szkole ogółem korzysta 57 dzieci, w tym dzieci dofinansowane 

przez OPS (koszt posiłku 9 zł, dzieci dofinansowane OPS –2 zł). Szkoła faktycznie nie posiada 

zaplecza, kuchni. Dzieci spożywają posiłek na korytarzu. Na czas wydawania posiłku korytarz 

jest zamykany, wyłączany dla innych uczniów. 



Na zakończenie posiedzenia w szkole podstawowej członkowie komisji dokonali przeglądu 

poszczególnych klas. Następnie komisja udała się do Publicznego Gimnazjum w 

Kolonowskiem. 

Pan R. Pocześniok, dyrektor Publicznego Gimnazjum – przywitał obecnych. Odpowiadając na 

pytanie jakie są potrzeby poinformował, że z pewnością czeka nas malowanie pewnych sal 

lekcyjnych, szczególnie tych gdzie jest nakaz SANEPID-u. W okresie letnim jest wyłączane 

ogrzewanie i brak jest ciepłej wody. Wnioskuje o zainstalowanie elektrycznego podgrzewacza 

do wody, aby w okresie letnim można było sprzątać. Proponuje wymianę (dalszą) okien 

drewnianych, które niestety są nieszczelne. Należy się zastanowić nad wymianą kratek pod 

oknami, których nie można domknąć, wieje zimno. Może są nowe lepsze technologiczne 

rozwiązania jeżeli chodzi o kratki wentylacyjne. Od początku jest problem zapachu z 

kanalizacji, który należałoby rozwiązać. Kolejnym problemem są drzwi, których nie można 

domknąć. Na bieżąco są usuwane drobne usterki jak np. odklejanie się płytek. 

Komisja dokonała przeglądu poszczególnych klas. 

Członkowie jako kolejną placówkę oświaty wizytowali Publiczne Przedszkole w 

Kolonowskiem. 

Pani Maria Lejkowska, dyrektor przedszkola – zapoznała członków komisji ze stanem 

technicznym, wyglądem poszczególnych pomieszczeń. Jako najpilniejsze zadanie do 

wykonania wskazała malowanie pomieszczeń a w szczególności malowanie kuchni. 

Członkowie komisji nie mieli żadnych pytań, uwag jeżeli chodzi o obiekt przedszkola. 

Pozytywnie oceniono wyposażenie kuchni. 

Następnie komisja udała się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Fosowskiem. 

Pani D. Robak – Detko, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej – oprowadziła członków 

komisji i zapoznała ze stanem technicznym, wyglądem poszczególnych klas. Jako potrzeby 

wskazała konieczność zakupu komputerów, chociażby jednej tablicy interaktywnej. Jeżeli 

chodzi o inne potrzeby to należy wykonać pilnie remont toalet. Jeżeli chodzi o posiłki dla dzieci 

to jakość nie jest najlepsza, są dostarczane w ramach kateringu. 

Burmistrz – są środki na cele informatyczne. Będziemy chcieli uzupełnić brak komputerów w 

szkołach w ramach projektów. Szkoła posiada ogrzewanie olejowe. Jeżeli chodzi o posiłki to 

sprawa się zmieni. Stowarzyszenie Siedlisko jest zainteresowane przygotowywaniem posiłków 

dla naszych jednostek. 

Pani I. Kałuża, dyrektor Publicznego Przedszkola w Staniszczach Wielkich – przywitała 

obecnych. Członkowie komisji zwrócili uwagę na nieprzyjemny, mocny zapach z kanalizacji, 

który należy usunąć. Pani I. Kałuża w sprawie tego zapachu już poprawiano coś w 

studzienkach, lecz bez efektu. Jeżeli chodzi o potrzeby to, to przedszkole zabezpiecza potrzeby 

miejscowości. Mamy jedną salę, nowocześnie wyposażoną kuchnię. Planujemy sukcesywną 

wymianę okien, które już częściowo wymieniono. Naprawa sprzętu na placu zabaw jest 

prowadzona na bieżąco przez nas, naszych pracowników. 

Burmistrz – w sprawie zapachu z kanalizacji trzeba się zwrócić do fachowców innych niż z 

spółki KGK. Jeżeli chodzi o kuchnię to jej wyposażenie jest profesjonalne, spełnia wszelkie 

wymogi. Nie można kuchni przedszkola wykorzystać aby gotować dla innych jednostek. 



Pani D. Drzymała-Grzesik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Staniszczach Małych 

jako najpilniejsze potrzeby również wskazała doposażenie szkoły w komputery. Komisja 

dokonała przeglądu poszczególnych klas lekcyjnych. Sala lekcyjna, gimnastyczna wymaga 

malowania. 

Następnie komisja udała się do Spóroka w celu zapoznania się z warunkami lokalowymi Domu 

Aktywności Wiejskiej, pod kątem przeznaczenia części pomieszczeń na potrzeby 

zorganizowania przedszkola. 

Pan P. Dreja, insp. UMiG – przedstawił obecnym dokumentację techniczną planowanego 

przedszkola. Jest to dobre miejsce z uwagi na oddzielne wejście do budynku. Plan przewiduje 

zaadoptowanie prawej części obiektu na potrzeby przedszkola, w tym również obecnego biura 

LDG. Założono połączenie dwóch sal, przebudowę toalet, zagospodarowanie pomieszczenia 

na tzw. kuchnię oraz pomieszczenia gospodarczego. Pierwsze plany były trochę inne. 

Burmistrz – jeżeli mamy tworzyć przedszkole, to przy okazji remontu, ponoszenia kosztów 

warto zaplanować większą liczbę dzieci niż tylko 15. To przedszkole byłoby na 30 dzieci. Jeżeli 

chodzi o zabezpieczenie wyjścia bezpośrednio na ulicę, to można to wykonać np. barierki. 

Jeżeli chodzi o przedszkole to sprawa będzie klarowna po rekrutacji w m-cu marcu. 

Członkowie komisji zapoznali się z pozostałymi pomieszczeniami będącymi w tym obiekcie. 

Obecnie działająca świetlica będzie trzeba przenieść do innego pomieszczenia.  

Pani J. Urbańczyk – obecnie LGD zajmuje dwa pomieszczenia. Gdzie będzie świetlica, gdzie 

zostanie ustawiony stół do ping-ponga, gdzie będzie miejsce dla sołtysa, rady sołeckiej.  W 

obiekcie jest również mieszkanie agroturystyczne, z którego pomieszczeń korzystają wszystkie 

pozostałe organizacje. 

Burmistrz – proponuje aby sołtys, rada sołecka korzystała z pomieszczenia na dole w tym 

mieszkaniu, jest oddzielne wejście. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


